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 כשרות תפילין ומזוזותוועד להצלת 

  לקיום היהדותמזכי הרבים העולמיחברה 

 הצלת הדתארגון מוקדש ל
אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף : זכור

   לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך–אין לו הכשר 
 ס"תש איירחודש 

כהלכתו הקלף  
, דנבילה לאו שם כי מבשוחט יותר בסופר זה מטעם להחמיר צריכין
 שהוא לבטלה ברכה ומברכין יום בכל עשה ישראל כל מבטלין וכאן
 כן ואם דאורייתא לשמה דעבוד הפוסקים רוב לדעת -, תשא דלא לאו

  לבטלה ברכה וגם תפילין מצות ביטול חשש הוי
. 'וכו דמירתת משום ששיןחו אין :לשונו וזה' ט סעיף ב"ל סימן ושלום חיים אות בספר
 דבמקום) ח"קי סימן (דעה-מיורה שהקשה מה) ג"י קטן בסעיף (אברהם מגן עיין

 ם"עכו דמירתת אמרינן ולא, הכתב שמכיר למי אלא סימן הכתב אין' וכו מומרים שמצוי
 והנה .שם עיין ל"ק בסימן שכתב כמו טפי החמירו מאכל דבדבר השני תירוץ ותירץ. 'וכו
 וכן, בזמנינו מדרבנן יינם סתם שהוא נסך יין לענין מיירי דשם ל"ק מסימן שנסתייע מה

 מלא יותר להחמיר צריכין תפילין דבמצות ידוע הרי דאורייתא איסור' הי אילו אפילו
 מגדים הפרי שכתב כמו, מעשה חמיר תעשה דלא נאמר אם אפילו, דאורייתא תעשה

 זה מטעם להחמיר שצריכין) 'וכו ורדהט דע המתחיל בדיבור בזה ב"ל לסימן בפתיחה(
 ומברכין יום בכל עשה ישראל כל מבטלין וכאן דנבילה לאו שם כי מבשוחט יותר בסופר
 רוב לדעת נמי והכי, שם עיין פוסקים להרבה תשא דלא לאו שהוא לבטלה ברכה

 לבטלה ברכה וגם תפילין מצות ביטול חשש הוי כן ואם דאורייתא לשמה דעבוד הפוסקים
 .עיון וצריך בזה נקיל ולמה כנזכר תעשה לא משום

 תיבת שרושמים במה הסימן על לסמוך שאין ם"עכו הקצבים לענין
 כדי במכוון לזייף דרכם כן על ודתם ישראל שונאי המה כי יען" כשר"

  ישראל את להכשיל
) ג"ס סימן דעה-יורה (גבוה השלחן שכתב במה ליזהר צריכין וגם

 הקצבים לענין) ט"ס קטן סימן ח"קי סימן (תשובה בדרכי ומובא



ב 

 יען" כשר "תיבת שרושמים במה הסימן על לסמוך שאין ם"עכו
 כדי במכוון לזייף דרכם כן על ודתם ישראל שונאי המה כי

  .באורך שם עיין ישראל את להכשיל

 רצועות ביניהם יחשב ולצחוק ודתם ישראל את ששונאים מפני
 כן על, בעיניהם לצנינים ואשה תפילין מצות לקיים לשמה שעובדים

 במכוון לזייף חשידי
 יחשב ולצחוק ודתם ישראל את ששונאים שמפני לומר יש בזה גם ומעתה
 על, בעיניהם לצנינים שהוא תפילין מצות לקיים לשמה שעובדים רצועות ביניהם

 .במכוון לזייף חשידי כן

 כשעובדים ם"להעכו הנאה' לי אית פעמים כמה
 שעושה העורות ממנו וקונים ם"עכו בורסקי בבית

 כאלו עורות המוכן מן אין ולפעמים לשמה ישראל
 חשידי כן על למכור רוצה והוא לשמה שנעבדו

 חשידים - ולהרויח למכור כדי להטריח גם לזייף
 ישראל בדת להכשיל כדי במכוון לעשות ם"העכו

 קטן סימן המגן באלף (זה בסימן י"מפה להגאונים גבורים במגן ראיתי והנה
 להחליף חשוד ם"העכו דאין משום הנזכר אברהם המגן קושית שתירץ) ב"כ

 הנאה' לי אית פעמים כמה כי עיון צריך זה וגם, שם עיין הנאה לו דאין בדבר
 ישראל שעושה העורות ממנו וקונים ם"עכו בורסקי בבית כשעובדים ם"להעכו
 על למכור רוצה והוא לשמה שנעבדו כאלו עורות המוכן מן אין ולפעמים לשמה

 תירוץ העיקר נאמר אם זולת, ולהרויח למכור כדי להטריח גם לזייף חשידי כן
 שיודע לחבירו דבר בשולח אלא החמיר לא שם דגם אברהם המגן של' הא

 כדברי אינו אם רק לחוש יש ואז' וכו הכתב יכיר שלא ם"העכו
 ישראל בדת להכשיל כדי במכוון לעשות דחשידי, גבוה השלחן

 .ל"עכ, כנזכר ושלום חס
 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד


